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First Record of Zoophthora radicans (Entomophthorales: Entomophthoraceae) on Adults of the Paraguay Tea 
Psyllid, Gyropsylla spegazziniana Lizer & Trelles (Hemiptera: Psyllidae), in Brazil

ABSTRACT - We report the fi rst occurrence of Zoophthora radicans infecting adults of Gyropsylla 
spegazziniana Lizer & Trelles in a commercial Paraguay tea plantation (Ilex paraguariensis), in 
Cascavel, PR, Brazil. The fungus prevalence was high (90% of mortality), considered a natural 
epizooty.
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RESUMO - A primeira ocorrência de Zoophthora radicans (Entomophthorales: Entomophthoraceae) 
infectando adultos de Gyropsylla spegazziniana Lizer & Trelles (Hemiptera: Psyllidae) em plantio 
comercial de erva-mate (Ilex paraguariensis), em Cascavel, PR, Brasil, é relatada. A prevalência do 
fungo foi elevada (90% de mortalidade), sendo considerada uma epizootia natural.

PALAVRAS-CHAVE: Controle biológico, fungo entomopatogênico

Zoophthora radicans é um dos Entomophtorales mais 
comumente encontrado e amplamente estudado, e que 
ocasiona epizootias em condições naturais (Papierok & 
Hajek 1997).

Sosa-Gómez et al (1994) relataram, em plantios de erva-
mate em Gobernador Virasoro, Província de Corrientes, 
Argentina, níveis de infecção de até 90% desse patógeno sobre 
adultos da ampola-da-erva-mate, Gyropsylla spegazziniana 
(Lizer & Trelles). Esse inseto é uma das principais pragas 
da erva-mate em todas as regiões produtoras do Brasil, 
Argentina e Paraguay (Penteado 1995), não havendo até 
o momento registros sobre tal associação com o fungo no 
Brasil. O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência do 
fungo sobre adultos de G. spegazziniana no Brasil.

Em fevereiro de 2008, grande quantidade de adultos da 
ampola foram observados mortos e aderidos à face adaxial 
das folhas de erva-mate, apresentando sinais de infecção 
e extrusão de estruturas do fungo, em área de cultivo em 
Cascavel, PR (Fig 1a). Amostras foram coletadas e os 
cadáveres transferidos para placas de Petri contendo papel-
fi ltro esterilizado e umedecido. As placas foram mantidas 

em caixas plásticas fechadas com espuma de poliuretano 
umedecida para favorecer a esporulação e mantidas a 26 ± 
2°C e fotofase de 14h. Após 7 a 10 dias, os cadáveres foram 
montados em lâminas de vidro e corados com lactofenol 
de Amann com azul de algodão (0,5%) e observados ao 
microscópio de luz (400x) (Alves et al 1998). Amostras de 
insetos foram encaminhadas ao Instituto Biológico de São 
Paulo para identifi cação. 

O fungo foi identifi cado como Z. radicans com base nos 
conidióforos ramifi cados, conídios primários longos, ovóides 
e secundários formados por um tubo capilar (capiloconídios 
alongados) (Humber 1998) (Fig 1b), sendo depositado 
posteriormente no banco de patógenos da Unioeste em 
Cascavel, PR (Unioeste 67).

A porcentagem de ocorrência do fungo foi calculada por 
meio da contagem de cadáveres com micélio e estruturas 
esporuladas presentes, em relação ao total de insetos 
coletados, constatando-se elevada prevalência da doença 
(90% de mortalidade, n = 158 indivíduos). 

O fungo Z. radicans é bem conhecido no mundo por ser 
um patógeno que acomete vasta gama de insetos agrupados 
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em quatro ordens principais (Glare et al 1987). Apesar disso, 
cada isolado apresenta certa especifi cidade, podendo muitas 
vezes ser adaptado a insetos próximos taxonomicamente 
(Papierok et al 1984, McGuire 1987). 

No Brasil, foi primeiramente citado em Anticarsia 
gemmatalis (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), em soja 
(Hoffmann et al 1979).

Para a cultura da erva-mate, apresenta-se como 
alternativa viável para o controle da ampola-da-erva-mate; 
porém, estudos adicionais devem ser realizados a fi m de se 
estabelecer estratégias integradas com as práticas culturais 
para maximizar a expressão do potencial epizoótico inerente 
desse patógeno.
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Fig 1 Adulto de Gyropsylla spegazziniana infectado por Zoophthora radicans. a) Vista dorsal com saída de micélio; b) Detalhe 
de conídios secundários (capiloconídios) de Z. radicans.
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